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Perehdytysohjelman laatiminen diagnostiikan vastuualueelle
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Hyvin toteutettu perehdyttäminen antaa uudelle työntekijälle mahdollisuuden kehittyä vahvan
osaamisen ammattilaiseksi, joka omaa myös kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Osaamisen
kehittämiseen ja työntekijän koko ajan lisääntyvään ammatilliseen kasvuun kuuluu jatkuva uusien
tietojen ja taitojen hankkiminen sekä kyky, halu ja tahto kehittää omaa ammattiosaamistaan.

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on luoda Diagnostiikan vastuualueelle (kuvantaminen,
patologia, kliininen neurofysiologia) yhteinen hyvin suunniteltu ja tarkoituksenmukainen
perehdytysohjelma, jonka avulla taataan työntekijöiden tasainen ja jatkuvasti kehittyvä osaaminen.
Lähtökohtana on SAPAn alueella aloitettu Leanin mukainen jatkuvan parantamisen toimintafilosofia.
Perehdytysohjelmaan sisältyy sekä hoitohenkilökunnan perehdyttämiseen liittyvien tavoitetasojen
laatiminen että sähköisessä muodossa olevan oppimismateriaalin luominen intraan. Diagnostiikan
esimiehille on luotu oma perehdytyskansio (työkalusalkku), jonka avulla esimiehet voivat edistää
työntekijöidensä perehdyttämistä ja varmistaa osaamista.

Henkilökunnan osaamisen kehittymistä kuvaa neljä eri osaamisaluetta: 1. Oppija, 2. Edistynyt oppija,
3. Osaaja ja 4. Syväosaaja. Nämä osaamisalueet on jaettu eri tasoihin ammatinhallinnan, vastuun sekä
tietojen ja taitojen osalta. Oppijan tasolla oleva perehtyy, edistyneen oppijan tasolla hän jo hallitsee
ja soveltaa, osaajan tasolla kykenee kehittämään ja analysoimaan ja syväosaajan tasolla hän innovoi,
tutkii ja jakaa tietoa. Kaikki vastuualueen yksiköt ovat luoneet omat eri osaamisalueisiin liittyvät
kriteerinsä. Näitä kriteerejä käytetään omalle henkilökunnalle suunnatun perehdyttämisen pohjana.

Osaamisalueiden lisäksi on tehty mm. laitteisiin liittyviä perehdytyskortteja, jotka selkiyttävät ja
helpottavat laitetekniikkaan liittyvää oppimista. Lisäksi eri osaamisalueiden tasoille on kerätty
opetusmateriaalia, joka on luettavissa ja opiskeltavissa intrassa. Materiaalien osalta kehittämishanke
on jatkuva projekti, sillä tekniikan muuttuessa myös opetusmateriaalia joudutaan välillä tarkastamaan
ja uudistamaan. Perehdyttämishankkeeseen liittyy kolme YAMK:n lopputyötä, joita on hyödynnetty
esimiestyön, röntgenhoitajan lääkehoito-osaamisen sekä tietojärjestelmäosaamisen kehittämisessä.
Perehdyttämisohjelman onnistumista arvioidaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esimiehen ja
henkilökunnan välillä.

Kehittämishanketta voidaan hyödyntää paitsi Diagnostiikan ja ERVA-alueen vastaavilla toimialoilla
myös OYS:n muilla tulosalueilla sen sisältämän yleisluontoisen tiedon osalta. Osaamisaluekuvaukset
käyvät minkä tahansa yksikön hoitohenkilökunnan perehdyttämisrungon pohjaksi. Intrassa oleva
opetusmateriaali on myös kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä.
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